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  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

 (ارمنستان() ۱) هیهمسا یکشورها دوم بخش: سیتدر موضوع پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۱۱: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

  درس یکل اهداف 

 ارمنستان یجمهور با ییآشنا 

 یجزئ اهداف

 . دهد صیتشخ نقشه یرو را ارمنستان کشور ییایجغراف عتیموق 

 . شود آشنا کشور نیا نید و زبان با 

 . شود یم آشنا ارمنستان کشور معروف یورزشها و یدنید مناطق با 

 . برد یم یپ ارمنستان یهوا و آب یچگونگ به

 . شود یم آشنا ارمنستان معروف یغذاها با 

 .کند یم درک را ارمنستان یاقتصاد تیموقع

 .شود یم آشنا آنجا مشاغل ریسا و ارمنستان کشور یدست یهنرها با 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 . ببرند نام را ارمنستان کشور یورزشها نیمهمتر از نمونه چند

 .دهند حیتوض ارمنستان مردم ینید و یمذهب اعتقادات مورد مورد در 

 . بزنند مثال را ارمنستان کشور یدست یهنرها از نمونه چند

 .کنند انیب را ارمنستان معروف یها غذا از نمونه چند

 . دهند صیتشخ نقشه یرو از رانیا به نسبت را ارمنستان کشور ییایجغراف تیموقع

 . دهند ارائه کالس به و کند قیتحق ارمنستان کشور یدنید یجاها مورد در

 کنند نظر اظهار ارمنستان مردم یاقتصاد تیموقع به نسبت 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف

 . باشند عالقمند ارمنستان مردم یدست یهنرها و محصوالت شناخت به نسبت 

 .کنند استقبال ارمنستان معروف یورزشها شناخت یبرا

 .شوند قائل ارزش ارمنستان مردم زبان و نید یبرا
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 . دهند انجام یخوب به ارمنستان مردم یمذهب اعتقادات و رسوم و آداب به نسبت را خود قیتحق

 . دهند نشان اقیاشت و ذوق خود از ارمنستان کشور یدنید یجاها شناخت به نسبت 

 .باشند کوشا رانیا به نسبت ارمنستان کشور ییایجغراف تیموقع شناخت جهت 

 .کنند شنهادیپ ارمنستان مردم یاقتصاد مشکالت حل یبرا کارآمد یها حل راه

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 . دهند نشان نقشه یرو از معلم، حاتیتوض به توجه با را ارمنستان کشور تیموقع

 . بزنند عالمت نقشه یرو را ارمنستان یدنید یجاها نیمهمتر آموزگار کمک بدون

 . سدیبنو خود دفتر در را ارمنستان یدست عیصنا نیمهمتر دقت با 

 . بخوانند نوشته، ارمنستان مردم زبان و دیعقا و نید راجبه کتاب در که را یمطالب دقت با 

 . کنند ارائه و قیتحق را ییشنهادهایپ آن صادرات و واردات زانیم به توجه با ارمنستان یاقتصاد مشکالت مورد در 

 . کند انیب را ارمنستان معروف یغذاها ه،یثان ۲ عرض در و دقت با بتواند معلم یها گفته به توجه با

 .کنند انیب کالس در را ارمنستان معروف یورزشها از نمونه چند یراحت به 

  یصیتشخ یابیارزش

 . دهند صیتشخ تواند یم را یاصل جهت چهار

 . دانند یم یزیچ چه ارمنستان کشور مورد در 

 . دارند ییآشنا چقدر هیهمسا کشور مفهوم با

 . دهند نشان را یغرب شمال هیهمسا نقشه یرو از داند یم ایآ 

 .دارند ییآشنا واردات مفهوم با ایآ 

 .دارند ییآشنا صادرات مفهوم با ایآ

  زهیانگ جادیا

 . برند یم یپ است شده واقع رانیا یگیهمسا از سمت کدام در ارمنستان نکهیا به 

 .  شوند یم آشنا ارمنستان معروف و یدنید یجاهها با

 .  شوند یم آشنا ارمنستان کشور یدست یوهنرها معروف یغذاها با 

 .کنند سهیمقا رانیا کشور با توانند یم را کشور آن یورزش سطح و شوند یم آشنا کشور نیا معروف یورزشها با

 . شوند یم واقف رانیا بر کشور نیا یفرهنگ ریتاث به و شوند یم آشنا کشور نیا نید و فرهنگ با 

 . شوند یم آشنا جهان نقاط ریسا و رانیا با کشور نیا صادرات و واردات با 

 . شوند یم آشنا کشور نیا زبان با 

  ها دهنده سازمان شیپ

 دهند جواب نهایا به انیپا در میخواه یم آموزان دانش از و نوشته تابلو یپا را ها سوال نیا 

 کنند؟ مشخص نقشه یرو از رانیا به نسبت را ارمنستان ییایجغراف تیموقع
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  کنند؟ انیب را ارمنستان کشور یهوا و آب نوع 

  ببرند؟ نام را کشور نیا یدست یهنرها

  ببرند؟ نام را ارمنستان یدنید مناطق از نمونه چند 

  اند؟ کرده کسب مقام یورزش رشته چه در ارمنستان کشور

 هستند؟ معروف ییغذاها چه ارمنستان کشور در 

 دانند؟ یم چه ارمنستان کشور زبان و نید مورد در

 درس مطالب یسازمانده

 میسینو یم تابلو یرو را درس مهم نیعناو 

 :ارمنستان یجمهور

  ییایجغراف تیموقع 

 زبان و نید 

 یاقتصاد تیوضع

  یدست یهنرها

  ها ورزش نیمهمتر 

  مشاغل 

  یگردشگر و یدنید مناطق

 معروف یغذاها 

  هوا و آب نوع

 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت

 مانده ینیتمر قبل درس از اگر ادامه در و میکنیم ابیغ و حضور آن از بعد م،یکنیم یپرس احوال و سالم کالس به ورود از پس

 . میکن یم حل باشد

 یدست یجزهنرها) یچوب عروسک شود، جلب درس به آنها توجه و کنند دایپ سیتدر شروع یبرا یآمادگ ها بچه نکهیا یبرا

 .میده یم نشان آموزان دانش به را میآورد کالس به خود با که( ارمنستان کشور

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 .میداد نشان آموزان دانش به را(  ارمنستان کشور یدست یهنرها جز) یچوب عروسک شروع یبرا 

 !!! قشنگ چقدررررر نیا خانم:  ها بچه اکثر

 د؟یکرد هیته کجا از اونو بودم، دهیند یقشنگ نیا به یچوب عروسک بحال تا من خانم:  میمر 

 . دمیخر اونجا از و یچوب عروسک نیا ارمنستان کشور میبود رفته یخانوادگ ما شیپ سال چند:  معلم 
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  هست؟ ییجا چطور ؟؟؟ ارمنستان خانم:  میمر

 کشور نیا به راجع امروزتون درس اتفاقا:  معلم

  دونه؟یم یزیچ ارمنستان کشور به راجع یکس:  معلم 

 ؟یدونیم کشور نیا راجب یزیچ چه خب،:  معلم. کنه یم یزندگ ارمنستان کشور در من یپسرعمو خانم:  هیهان

 .کهینزد یلیخ ما کشور به دونمیم خانم:  هیهان 

 کدام در ارمنستان دم،یم نشون که یا نقشه نیا یتو ارمنستان نمیبب بگو ، کشورماست کینزد یگیم که تو هیهان خب،:  معلم 

 ؟ دارد قرار رانیا کشور از سمت

  خانم؟؟؟ شمال: هیهان 

 غرب هم شمال هم خانم:  ایمح

 است؟ هیهمسا ما با جانیآذربا مثل هم ارمنستان خانم:  زهرا 

 .داره قرار ما یگیهمسا در یغرب شمال قسمت از!  زمیعز بله:  معلم

 ...! هیکیکوچ کشور چقدر خانم: ایهل 

 . ستین یبزرگ که یکشور ارمنستان درست،:  معلم

 !اده؟یز تشیجمع خانم: هلیا

 . دارد تیجمع ونیلیم سه بایتقر نه،: معلم 

  داره؟ قرار قاره کدوم یتو خانم: دایش

 . زمیعز آسیا: معلم

 ؟؟؟ کجاست تختشیپا: رزا

 ؟ دینیب یم کردم بزرگ رو نقشه از قسمت نیا:  معلم 

 بللللله:  ها بچه 

 نوشته؟ یشهر چه مربع کنار: معلم 

  ررر؟؟؟یا خانم:  زهرا 

 . ارمنستان تختیپا رروانیا شهر ده،یم نشون مربع اون:  معلم

  ؟ کنه یم یزندگ ارمنستان تختیپا یعنی. کنه یم یزندگ روانیا ما یپسرعمو خانم: هیهان 

  زمیعز بله:  معلم

 و ادیز یزهایچ بازار نیا یتو! شب نجایا البته هست، عکسش هم کتابتون تو که هست روانیا بازار نجایا دیکن نگاه ها بچه:  معلم

 .فروشند یم یبایز

 ؟ هیچ عکس نیا بگو من به صدف ، دیکن نگاه دقت با ریتصاو نیا به حاال:  معلم 

 ه؟یسنگ گردنبند خانم:  صدف 

 .ارمنستان مردم یدست یهنرها و جواهرات جز گردنبند نیا.  درست بله:  معلم 
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 ه؟یچ عکس نیا بگه ثنا:  معلم 

  ؟؟؟ چوب یرو یکار کنده خانم:  ثنا 

 .گنیم یکار منبت بهش که، هست چوب یرو یکار کنده درست بله:  معلم 

 .دادم نشون بهتون درس اول که هست یچوب یعروسک همون از یا نمونه که هم نیا:  معلم 

 . نایا هستن قشنگ چقد خانم: فاطمه 

  یقفقاز یپشم فرش و میگل هم نیا:  معلم

 قفقاز؟ خانم: رزا

 و جانیآذربا و ارمنستان کشور سه ، یجنوب قفقاز قسمت که اه،یس یایدر و خزر یایدر انیم است یا هیناح قفقاز: معلم 

 .نجاستیا درست دیکن نگاه نقشه به. ردیگ یبرم در را گرجستان

 به ادیز گهید یبازارها و روانیا بازار یتو که است، ارمنستان کشور یدست یهنرها دادم نشون که یریتصاو تا سه نیا: معلم

 . رهیم فروش

 . دمشیخر روانیا بازار از زم،یعز بله: معلم د؟یدیخر نجایهم از رو تونیچوب عروسک هم شما خانم: یشاد

  ببره؟ نام رو دادم نشون پرده یرو االن که ریتصو تا چند اون تونهیم یک حاال:  معلم

 بگم من:  فاطمه

 خانم من:  زهرا 

 ... میبگ ما خانم: ها بچه ی همه

 .بگو شما ترانه! بگه یک گمیم من ، کنه باال دست فقط دونهیم یک هر: معلم

 . یقفقاز یپشم فرش ، سنگ با یساز جواهر و یچوب عروسک خانم:  ترانه 

 ؟...بود یچ گهید:  معلم

  بگم من خانم:  فاطمه 

 .زمیعز بگو: معلم

 . یکار منبت خانم:  فاطمه 

 .دخترم نیآفر درست بله: معلم 

 اما دارند یساز کیالست و ییایمیش ،یکیالکتر عیصنا جمله از دارند هم یا گهید یشغلها ، یدست یهنرها نیا بر عالوه: معلم 

 .هیکشاورز شغلشون شتریب اما. کنند یم هیته خودشون کشور از خارج از شویاول مواد

 م؟ید یم آنها کشور به هم یزیچ رانیا از خانم: ایپر 

 . میریگ یم برق اون از هم ما البته میکنیم صادر گاز آنها کشور به جان ایپر بله: معلم 

 . سوان اچهیدر نجایا ، شده نوشته رشیز که جور نیهم دیکن نگاه ریتصو نیا به حاال ها بچه: معلم

 !!!  هههیبزرگ اچهیدر چه خانم: جانان

 .ارمنستان کشور اچهیدر نیبزرگتر ، اچهیدر نیا بله:  معلم
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 ارمنستان یغذااااها سراغ ممممیبر حاالاااا: معلم 

 وللللللیا: ایپر 

 دلمه و آش. ارمنستان کشور معروف یغذاها نایا دیکن نگاه ریتصاو به ها بچه:  معلم 

 ؟ هیچ نیا خانم: لدای 

 زمیعز کباب:  معلم 

 . بگو ما یبرا هیثان ۲ یتو رو میگفت که ییغذاها نیمعروفتر گهید بار هی سحرشما: معلم 

 هاش کباب ، دلمه و آش خانم: سحر

 .گلم نیآفر: معلم 

 .ارمنستان خوشمزه یغذاها از یکی هم شخانیا یماه ها بچه: معلم 

 . شخانیا یماه از یریتصو نیا بله:  معلم د؟یبد نشونمون دیندار عکسشو. داره یسخت اسم چه خانم: رزا 

 خانم ترسناکککک چقدر: رزا

 !!!زنند؟یم حرف یزبان چه به ارمنستان مردم خانم: باران 

 . زنهیم حرف یارمن من یبرا رانیا ادیم یوقت منم یعمو پسر چون یارمن دونمیم من خانم: هیهان 

 ه؟یشکل چه ارمنستان پرچم سوال هی اجازه خانم: دایش

  زرد و یآب قرمز، رنگ سه به: معلم 

 نداره؟ اهلل آرم ما پرچم مثل گهید خانم: دایش

 . نداره نه: معلم 

 ؟...ستندین مسلمان خانم مگه: دایش

 .  هستند یارمن و یحیمس کشور نیا مردم زمیعز نه: معلم 

 هستند؟ یحیمس همشون یعنی خانم: یشاد

 .....هستند یحیمس اکثرشون دلم، زیعز نه: معلم

  رن؟یم سایکل به عبادت یبرا یعنی خانم: رزا 

 راثیجزم و شده خراب سایکل نیا البته ، هست رشیتصو هم کتابتون در که زوارتنوتس یسایکل نمونش ، زمیعز بله: معلم

 گفتند یم میبود رفته اونجا ما. بوده ایدن در ی طبقه سه یسایکل نینخست جز ، شده ساخته که زمان اون. کشور نیا یفرهنگ

 .داره شهرت ها خرابه معبد به و شده خرابه زلزله براثر

 و سایکل نیهم خصوصا ارمنستان یساهایکل دنید به کنند، یم سفر کشور نیا به که ینیمسافر و گردشگران شتریب:  معلم 

 یورزشها جز که ارمنستان یاسک ستیپ و یکوهنورد از و رنیم کوه وبه روند، یم اچستیدر نیبزرگتر میگفت که سوان اچهیدر

 . برند یم لذت هست، نیا معروف

  ارمنستان ارتفاعات در یاسک ستیپ از یریتصو نیا:  معلم 

 ؟...سرد یلیخ اونجا یها زمستان خانم: سحر
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  خشک اما معتدل یتابستونا و داره سرد یلیخ یزمستونها ه،یکوهستان کشور هی اونجا زم،یعز بله: معلم 

 !ارمنستان مردم یکوهنورد از یریتصو هم نیا و: معلم

 بلللللندا چقدر قله اون ارتفاع خانم: زهرا 

 . داره ارتفاع متر ۵۴۴۴ از شتریب ارمنستان یکوهها یها قله از یبعض ، درست بله: معلم 

 واقعاااا: زهرا

 زمیعز بله: معلم 

 کسب یجهان یها مقام رشته نیا در بار نیچند کهیبطور دارند، مهارت ییییلیخ شطرنج یباز تو ها یارمنستان ها، بچه: معلم 

 !!!! کردند

 !!! ستمین بلد ادیز اما دارم دوس شطرنج یلیخ من خوشبحالشووون،: دایش

 !!! یبد شکست رو ها یارمنستان مسابقات، تو یتونست یزمان ی دیشا!!!! یریگ یم ادی قطعا یکن تالش زمیعز خوب: معلم

 نکهیا و ارمنستان کشور راجبه داره دوست گروه کدوم نمیبب دیبگ من به افتاد ارمنستان کشور ورزش سر حرف که حاال: معلم

 .ارهیب و کنه سهیمقا کشور نیا با رو ما یورزش مسابقات سطح

 !ما گروه: زهرا 

 !! مااا گروه ترانه، گروه خانم: نینازن 

 .ارهیم و کنهیم قیتحق ترانه، گروه: معلم

 !!!خانم یچ ها گروه هیبق پس خانم،: زهرا 

 

 دفتراتون یتو رو کشمیم من که جدول نیا ها گروه فعال د،ینکن عجله دیاریم گم،یم قیتحق هی همه یبرا دیباش ساکت: معلم 

 !!!دیکن کاملش هم کمک با و دیبکش

 

 

 جمهوری ارمنستان

موقعیت 

جغرافیایی 

نسبت به 

 ایران

 صنایع زبان دین نوع آب و هوا
غذاهای 

 معروف

ورزش های 

 معروف

بزرگترین 

 دریاچه

        

 د؟؟؟؟یکرد کامل( قهیدق ۴ از بعد: )معلم

  مینوشت کامل ما خانم: باران گروه 

 .میکرد لیتکم هم ما خانم: ها گروه همه
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 . بخونه آوا گروه نده،ینما: معلم 

 . خشک و معتدل تابستون ، سرد زمستان:  هوا و آب: یشاد

 یارمن و حیمس: نید 

 .ارنیم خارج از شویاول مواد نیگفت که یساز کیالست و ییایمیش ،یکیالکتر عیصنا یارمن: زبان 

  کباب دلمه، آش،: معروف یغذاها 

 . آوردن مقام توش نیگفت که شطرنج و یکوهنورد ،یاسک ستیپ: معروفشون یورزشا

  ؟؟؟ خانم سوان اچهیدر نیبزرگتر

 .سوان درست بله: معلم

 میبخون هم ما خانم: ترانه گروه 

 کردند، اشتباه هرجا هم هیبق س،یبنو دمیکش من که یجدول یوتو یخوند که یها نیهم ایب یشاد کم، وقت گهید نه: معلم 

 .کنند اصالحش

 (.شده دیق فیتکل نییتع ی مرحله در آموزان دانش یها قیتحق)

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

  د؟یکن انیب نقشه یرو از رانیا به نسبت را ارمنستان ییایجغراف تیموق 

  د؟یببر نام را ارمنستان تختیپا

 دیکن انیب را ارمنستان عیصنا از نمونه ۳ 

 هستند؟ بندیپا ینید چه به ارمنستان مردم/  اند؟ کرده کسب یجهان مقام یورزش رشته کدام در ارمنستان کشور به 

  ست؟یچ ارمنستان مردم یرسم زبان

  د؟یکن انیب را ارمنستان کشور معروف یغذاها

 د؟یببر نام را ارمنستان یدست یهنرها 

 هستند؟ یزیچ چه به مربوط کتاب ریتصاو 

 .دیکن کامل ان دهیکش دفتر در که را جدول

 

  کردن نیتمر مهارت

 میده یم را یمبحث کی گروه هر به و شدند، میتقس نفره ۴ گروه ۴ به نفر، ۲۴ آموزان دانش تعداد چون قبل از کالس یها گروه

 .شود مرور شانیبرا درس گرید بار که کنند کامل هم یهمکار با تا

 را آن و یها قله ارتفاع نیشتریب و هوا و آب نوع و کنند انیب رانیا به نسبت را ارمنستان کشور ییایجغراف عتیموق: باران گروه

 . کنند مشخص

 و کنند انیب نقشه به توجه با ارمنستان کشور به نسبت را آن ییایجغراف جهت و ببرند نام را ارمنستان کشور تختیپا: ترانه گروه

 .کنند مشخص را ارمنستان مردم زبان و نید نوع
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  نه؟ ای و هستند خارج به وابسته کشور کی و دارند یعیصنا چه نکهیا و ببرند نام را ارمنستان مردم یدست یهنرها: یهد گروه 

 از نمونه چند و دیببر نام را ارمنستان کشور اچهیدر نیبزرگتر و دیکن انیب را ارمنستان یدنید یجاها از نمونه چند: آوا گروه 

 .دیببر نام را ارمنستان معروف یغذاها

 .اند کرده کسب مقام یورزش رشته کدام در دییبگو و دیببر نام را ارمنستان کشور معروف یورزشها از نمونه چند: مینس گروه 

 یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 یهنرها مورد در نیهمچن ، میشد آشنا است هیهمسا رانیا با یغرب شمال سمت از که ارمنستان، کشور مورد در درس نیا در 

 مورد نیا در که. میشد آشنا کشور نیا یهوا و آب و یدنید مناطق زبان، و نید ،یمل یها ورزش معروف، یغذاها ،یدست

 .میدیکش کشور نیا با بهتر ییآشنا یبرا هم یجدول

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و صحیح کتبی سواالت

 .دارد یکم وسعت که است یکشور ارمنستان

 غلط                            حیصح

 کنند یم هیته خودشان را، خود عیصنا هیاول مواد ارمنستان مردم

  غلط                            حیصح

 ندارد وجود سایکل ارمنستان کشور در 

 غلط                            حیصح

 است یکوهستان یکشور ارمنستان

 غلط                            حیصح

 است کشور نیا اچهیدر نیبزرگتر آکنا اچهیدر

 غلط                             حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .است...............  ارمنستان، کشور تختیپا

 .کردند کسب یجهان یها مقام ،.............  یورزش رشته در ارمنستان کشور 

 .کنند یم صحبت ،....... زبان به ارمنستان مردم

 . است ارمنستان کشور ذیلذ یغذاها جز....... 

 .دارد ارتفاع متر،.............  از شیب ارمنستان کشور یها قله از یبعض 

 

 

 

 

 

 

 ....... .ارمنستان معروف یغذاها از

 موارد ی همه( د       دلمه( ج        آش( ب      کباب( الف

 .است شده واقع رانیا.......  در ارمنستان 

 یغرب شمال( د    جنوب( ب       یشرق شمال( ب       شمال( الف

 .است........  ارمنستان، کشور مردم اغلب نید 

 یحیمس( د     یهودی( ج           مسلمان( ب        زرتشت( الف
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 یا نهیچهارگز یکتب سواالت      

 

 .است................  ی اچهیدر ارمنستان، کشور در اچهیدر نیبزرگتر

 سوان( د         آکنا( ج        روانیا( ب      یآرپ(  الف

 . ستین..................... ارمنستان کشور یدست یهنرها از

    یقفقاز یپشم میگل و فرش( ب                 یساز جواهر( الف

 وب الف نهیگز( د                       یساز قفل( ج

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  است؟ هیهمسا رانیا کشور با سمت کدام از ارمنستان یجمهور کشور

 د؟یببر نام را مورد سه ارمنستان کشور مردم عالقه مورد یورزشها از 

  د؟یببر نام را ارمنستان کشور یدنید یجاها از نمونه چند

  د؟یببر نام را ارمنستان کشور عیصنا از مورد دو 

 د؟یده حیتوض ارمنستان کشور یهوا و آب مورد در

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 ی جلسه یبرا و کنند قیتحق آنها به راجع ها گروه تا میکنیم مطرح رو یموضوعات شد، مطرح کالس در که یموضوعات بر عالوه

 :  اورندیب بعد

 .کنند قیتحق گذارند یم ما کشور بر که یفرهنگ راتیتاث و ارمنستان مردم رسوم و آداب و فرهنگ به راجع باران گروه

 . کنند سهیمقا رانیا با را ارمنستان یورزش سطح نکهیا و کنند قیتحق ارمنستان یمحل یها ورزش به راجع: ترانه گروه

 .اورندیب کالس به و کنند قیتحق یوارید روزنامه صورت به عکس با همرا ارمنستان، یدنید یجاها مورد در:  یهد گروه 

 گذارندیم کشورما بر نهیزم نیا در که یراتیتاث و ارمنستان مردم یمذهب اعتقادات زانیم و کشور نیا نید مورد در:  آوا گروه

 . کنند قیتحق

 .کنند ارائه مشکالت نیا رفع مورد در را یشنهاداتیپ و کنند قیتحق ارمنستان یاقتصاد مشکالت مورد در: مینس گروه 

 درس یبررس و نقد

 

  درس محاسن و قوت نقاط نیتدو و صیتشخ

  است درس نیا حسن نیبهتر عنوان به خود هیهمسا کشور با آموزان دانش ییآشنا 

 

  درس بیمعا و ضعف نقاط نیتدو و صیتشخ و نییتع

 جدول صورت به...(  و یدست یهنرها ، زبان و نید ،ییایجغراف تیموقع)  ارمنستان کشور یها یژگیو درس نیا بیمعا جمله از 

 . است امدهین آموزان، دانش تر راحت یریادگی یبرا

 یاعتقاد)  مختف یها نهیزم در(  رانیا و ارمنستان)  هیهمسا کشور دو نیا که یراتیتاث به نکهیا درس نیا گرید ضعف نقطه 

 . بود نشده یا اشاره گذارند یم گریکدی یرو بر....( و یفرهنگ و

 .است اوردهین مربوطه صفحات در را درس یکاربرگها که است نیا گردرس،ید بیع کی و
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 درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 .شود اشاره شتر،یب ییآشنا یبرا(  ارمنستان)  هیهمسا کشور مورد در یشتریب حاتیتوض به 

 

  درس ضعف نقاط و بیمعا لیتعد ای حذف جهت یعمل یراهبردها و مناسب یها شنهادیپ ارائه

 . آموزان دانش یریادگی در سهولت یبرا ارمنستان مختلف یها یژگیو مورد در جدول از استفاده 

 . شود اشاره دارند، باهم مختلف یها نهیزم در که یارتباط و گذارند یم هم یرو بر ارمنستان و رانیا که گوناگون راتیتاث به 

 .ندینما ارائه مربوطه صفحات در را درس به مربوط یها کاربرگ 

 

 


